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B.A. 2nd Semester (Honours) Examination 2021-2022 

EDUCATION  

Course Code: AH/EDN/203/GE-2B                                      Course ID: 20214 

Course Title: Educational Organization 

Time: 02 hours                                                                                                 Full Marks: 40 

The figures in the margin indicate full marks.  
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. 

দি ণ া  সংখ া িল পূণমান িনেদশক। 
পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 

1. Answer any five of the following questions:                                                  2×5=10 

   িন িলিখত যেকােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও। 

(a)  What is educational organization? 

   িশ ামূলক সংগঠন িক? 

(b) Write two functions of University Grants Commission (UGC). 

 িব িবদ ালয় মঞ্জিুর কিমশন (UGC) এর দু ট কাযাবলী লখ। 

 (c) What is meant by institutional planning.  

ািত ািনক পিরক না বলেত কী বাঝায় ? 

 (d) Write two objectives of co-curricular activities.   

সহপাঠ িমক কাযাবলীর দু ট উে শ  লখ। 

(e) Write two qualities of an educational manager.   

িশ া ব ব াপেকর দু ট ণাবলী লখ।  

(f) What is meant by democratic management?  

গণতাি ক ব ব াপনা বলেত কী বাঝায় ? 

(g) What is meant by wastage and stagnation?   

অপচয় ও অনু য়ন বলেত কী বাঝায় ? 

 



 
 
  

 

(h) What is inspection? 

পিরদশন িক? 

2. Answer any four of the following questions:                                                  5×4=20 

    িন িলিখত যেকােনা চার ট ে র উ র দাও। 
(a) Discuss the main principles of educational management. 

িশ ামূলক ব ব াপনার ধান ধান নীিত িল আেলাচনা কেরা। 

 (b) Write note on - Library Management. 

ট কা লখ -  াগার ব ব াপনাl 

 (c) Discuss the steps of educational planning. 

িশ া পিরক নার র িল আেলাচনা কেরা। 

 (d) Discuss primary level and secondary level of administration. 

াথিমক র ও গৗণ েরর শাসনব ব া স েক আেলাচনা কেরা। 

(e) Write the functions of the supervisor. 

ত াবধায়েকর কাযাবলী িল লখ। 

 (f) Briefly discuss the classifications of educational planning. 

িশ া পিরক নার ণীিবভাগ িল সংে েপ আেলাচনা কেরা। 

3. Answer any one of the following question:                                            (10×1=10) 

    িন িলিখত যেকােনা এক ট ে র উ র দাও। 

 (a) Write the principles of conducting co-curricular activities.  Discuss the importance of  

 co-curricular activities in education.                                                                                        5+5                                                                                                       

সহপাঠ িমক কায পিরচালনার মূলনীিত িল লখ। িশ াে ে  সহপাঠ িমক কােজর 
 আেলাচনা কেরা। 

 (b)   What are the characteristics of educational planning? Discuss the needs of educational 

planning in India.                                         5+5 

 িশ া পিরক নার  বিশ িল িক ? ভারেত িশ া পিরক নার েয়াজনীয়তা িল 

আেলাচনা কেরা। 


